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َلَقْد َرِضَي اللُه َعِن اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ يـَُبايُِعوَنَك َتْحَت الشَجَرِة فـََعِلَم َما {يقول ربنا جل جالله: 
  .18]الفتح: [ }ِفي قـُُلوِبِهْم فَأَنـَْزَل السِكيَنَة َعَلْيِهْم َوَأثَابـَُهْم فـَْتًحا َقرِيًبا

ْألَولُوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواْألَْنَصاِر َوالِذيَن اتـبَـُعوُهْم بِِإْحَساٍن َرِضَي والسابُِقوَن ا{وقال تعاىل: 
ِلَك  ُهْم َوَرُضوا َعْنُه َوَأَعد َلُهْم َجناٍت َتْجِري َتْحتَـَها اْألَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َأَبًدا ذَٰ اللُه َعنـْ

 .100]التوبة: [ }اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 
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1 مرتبة الصحابة وقدرهم

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  ِبْسِم الّلِه الرْمحـَِن الرِحيمِ 

شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده اهللا فال مضل إن احلمَد هللا أمحُده تعاىل وأستعينه وأستهديه، وأعوذ باهللا تعاىل من 
  .له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهُد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهُد أن حممًدا عبده ورسوله

مٍد اللهم صل على حممد وعلى آِل حممد، كما صليت على إبراهيم وعلى آِل إبراهيم إنك محيٌد جميد. اللهم بارك على حم
  .وعلى آِل حممد، كما باركت على إبراهيم وعلى آِل إبراهيم إنك محيٌد جميد

ُتْم ُمْسِلُموَن} {   . ]102 آل عمران:[يَا َأيـَها الِذيَن َآَمُنوا اتـُقوا اللَه َحق تـَُقاتِِه َوَال َتُموُتن ِإال َوَأنـْ

ُهَما رَِجاًال َكِثيًرا َوِنَساء َواتـُقوْا الّلهَ {يَا َأيـَها الناُس اتـُقوْا رَبُكُم الذِ  َها َزْوَجَها َوَبث ِمنـْ  ي َخَلَقُكم من نـْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ
  .]1: النساء[الِذي َتَساءُلوَن بِِه َواَألْرَحاَم ِإن الّلَه َكاَن َعَلْيُكْم رَِقيًبا} 

ُسوَلُه فـََقْد وا اللَه َوُقوُلوا قـَْوًال َسِديًدا، ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اللَه َورَ {يَا َأيـَها الِذيَن َآَمُنوا اتـقُ 
  أما بعد،  .]71-70: األحزاب[ فَاَز فـَْوزًا َعِظيًما}

وسلم، وإن شر األمور حمدثاا، وكل حمدثة   عليهحممد صلى اهللا فإن أصدق احلديث كالم اهللا تعاىل، وإن خري اهلدي هدي
  بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار. مث أما بعد،

  فإخويت يف اهللا ،،،

والذي فلق اجلبة وبرأ النسمة إين أحبكم يف اهللا (وأسأل اهللا جل جالله أن جيمعنا ذا احلب يف ظل عرشه يوم ال ظل إال ظله؛ 
  ه صاحلًا واجعله لوجهك خالًصا وال جتعل فيه ألحد غريك شيًئا).اللهم اجعل عملنا كل

  ،،، أحبيت يف اهللا

(أسأل اهللا جل جالله أن يصلح قلوبنا، وأن يهدي قلوبنا، وأن يرزقنا  كيف حال قلوبكم مع اهللا؟.. كيف حالكم مع اهللا؟
  اب).بركة هذه األيام، فيجعلها عتقا لنا من النار وفتحا ألبواب اجلنة بغري حس
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2 مرتبة الصحابة وقدرهم

  إخويت يف اهللا ،،،
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ا اختيارًا رضوان اهللا عليهم، وقلنا: إن اختيار اهللا جل جالله للنيب كان أيضً  - ρ-  زلنا مع الصحابة.. أصحاب النيب ما
تقياء؟! وهو ألصحابه.. أن اهللا اختار أصحاب النيب.. وكان الرد على كل من انتقصهم.. أنه كيف خيتار اهللا للنيب صحابة غري أ

علم أن هؤالء هم الذين سيحملون الدين من بعده ألنه ال نيب بعده! وأم الذين سيبلغون عنه! وأم الذين ستقتدي م سبحانه يَ 
فلذلك كان اختيار  .137] البقرة :[ {فَِإْن آَمُنوا ِبِمْثِل َما آَمْنُتْم ِبِه فـََقِد اْهَتَدْوا} :األمة باالقتداء ؤالء الصحابة أمر األمة!! ألن اهللا

  اهللا جل جالله هلؤالء الصحابة اختيارًا ربانًيا.

  : ينريد أن ننتقل إىل نقطة جديدة، وه

����[JJJ�ÜjÞ_�ÌéÓÊ�JJJ�Üâ�]„Óâ�� �

  ،،، إخويت

  م به عندوذلك أمر مسل  ..أنه ال ُيسَأل عن عدالة أحد منهم يوه ،أؤكد ابتداًء أن للصحابة خصيصة ليست ألحد غريهم
  وإمجاع من يعتد به من أهل اإلمجاع يف هذه األمة. ،لني بنصوص الشرع من الكتاب والسنةد عَ لكوم على اإلطالق مُ  ؛كافة العلماء

اُء َعَلى  -سلمعلى آله وصحبه و صلى اهللا عليه و - ُمَحمٌد َرُسوُل اللِه  {يف القرآن يقول ربنا جل جالله:  ِذيَن َمَعُه َأِشدَوال
نَـُهْم تـََراُهْم رُكًعا ُسجًدا يـَْبتَـُغوَن َفْضًال ِمَن اللِه َوِرْضَوانًاقفاِر رَُحَماُء اْلكُ  اد تراهم ركًعا وكفى ذا تعديًال يف أم عب  .29] الفتح:[ }بَـيـْ

   .سجًدا

 الحشر:[ }...ْم َوَأْمَواِلِهْم يـَْبتَـُغوَن َفْضًال ِمَن اللِه َوِرْضَوانًالِْلُفَقَراِء اْلُمَهاِجرِيَن الِذيَن ُأْخرُِجوا ِمْن ِديَارِهِ {وقال سبحانه وتعاىل: 

 :الشهادة انظر ..8] الحشر:[ ...}َويَنُصُروَن اللَه َوَرُسوَلهُ { ،شهادة من اهللا عز وجل أن هؤالء يبتغون فضًال من اهللا ورضوانًا.. 8]
ُأْولَِئَك ُهُم {... )..صفة الصديقية(وإثبات هذه الصفة هلم،  ..هذا توثيق للمهاجرين ،8] الحشر:[} ُأْولَِئَك ُهُم الصاِدُقونَ {...

  }.الصاِدُقونَ 

يَماَن ِمْن قـَْبِلِهمْ { اَر َواْإلِ ُءوا الدِذيَن تـَبَـوْبِلِهْم { هؤالء األنصار }َوال يَماَن ِمْن قـَ اَر َواْإلِ ُءوا الدِذيَن تـَبَـووَن َمْن َوالَهاَجَر ُيِحب
َصٌة َوَمْن يُوَق ُشح نـَْفِسِه فَُأولَِٰئَك ُهُم ِإلَْيِهْم َوَال َيِجُدوَن ِفي ُصُدورِِهْم َحاَجًة ِمما ُأوتُوا َويـُْؤثُِروَن َعَلٰى َأنـُْفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصا
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3 مرتبة الصحابة وقدرهم

  بت الصديقية للمهاجرين. بعد أن أث ،لألنصار ..فأثبت هلم أيًضا الفالح.. 9] الحشر:[ }اْلُمْفِلُحونَ 

é¤]{{{{{{{{{{ÃÖ]�…^{{{{{{{{{{{�Ùæ‚�� �

 .74]األنفال: [ }َحقاَوالِذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِفي َسِبيِل اللِه َوالِذيَن آَوْوا َوَنَصُروا ُأولَِٰئَك ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن {وقال تعاىل: 

  كلهم، كيف خترج منهم أحدا؟!!       ،هلم  هؤالء؟!! والوصُف هلم إمجاالً تتعجب كيف يأيت بعد هذا أحد يتكلم يف

 }َحقا َلُهْم َمْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكرِيمٌ َوالِذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِفي َسِبيِل اللِه َوالِذيَن آَوْوا َوَنَصُروا ُأولَِٰئَك ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن {
َلَقْد َرِضَي اللُه َعِن اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ يـَُبايُِعوَنَك َتْحَت الشَجَرِة فـََعِلَم َما ِفي قـُُلوِبِهْم فَأَنـَْزَل {ول ربنا جل جالله: ويق ،74]األنفال: [

  وتعاىل.علم ما يف قلوم.. أنزل السكينة عليهم.. سبحانه  .18]الفتح: [ }َأثَابـَُهْم فـَْتًحا َقرِيًباالسِكيَنَة َعَلْيِهْم وَ 

ُهمْ {وقال تعاىل:   َوَرُضوا َعْنُه َوَأَعد والسابُِقوَن اْألَوُلوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواْألَْنَصاِر َوالِذيَن اتـبَـُعوُهْم بِِإْحَساٍن َرِضَي اللُه َعنـْ
ِلَك ا   .100]التوبة: [ }ْلَفْوُز اْلَعِظيمُ َلُهْم َجناٍت َتْجِري َتْحتَـَها اْألَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َأَبًدا ذَٰ

ِلَك َجَعْلَناُكمْ {وقال تعاىل:  ِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًة َوَسطًا { -رضوان اهللا عليهم- واخلطاب للصحابة  }وََكذَٰ لَِتُكونُوا ُشَهَداَء وََكذَٰ
خري األمم وأعدهلا يف  مة الصحابة.. قرن الصحابة.. فهمالصحابة.. أ م اخليار والعدول.. فـــَــُهمْ ه الوسط .143]البقرة: [ }َعَلى الناسِ 

.. أقواهلم وأعماهلم وإرادام ونيام، وذا استحقوا أن يكونوا شهداء للرسل على أممهم يوم القيامة. اُهللا تعاىل يقبل شهادم عليهم
هم، ورفع ذكرهم، وأثىن عليهم، وأمر مالئكته أن تصلي يقبل شهادة الصحابة على الرسل أم بلغوا.. فهم شهداؤه؛ وهلذا نوَه اهللا بذكر 

  عليهم وتدعو هلم وتستغفر هلم.

â^ËŞ‘]{{{{{{{{{{Ü� �

  ا إىل علمه به. فيخرب باحلق مستندً  بعلم وصدق.. :شرطان ؛ند اهللا هو الذي يشهد بعلم وبصدقالشاهُد املقبوُل ع

َر ُأمٍة ُأْخرَِجْت { ، وقال سبحانه وتعاىل أيُضا:86]الزخرف: [ }ْعَلُمونِإال َمْن َشِهَد بِاْلَحق َوُهْم يَـ {كما قال تعاىل:  ُكْنُتْم َخيـْ
َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتـُْؤِمُنوَن بِاللهِ  فالصحابة من  ،اإذا قلنا: إن هذا ألمة املسلمني مجيعً  .110]آل عمران: [ }لِلناِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتـَنـْ

  باب أوىل.

هم  }الِذيَن اْصَطَفىٰ {قال ابن عباس: " .59]النمل: [ }ُقِل اْلَحْمُد ِللِه َوَسَالٌم َعَلٰى ِعَباِدِه الِذيَن اْصطََفىٰ {وقال تعاىل: 
  ."ρصحاب حممد.. اصطفاهم اهللا لنبيه أ
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4 مرتبة الصحابة وقدرهم
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  إخويت،،،

نزلت و.. اختصرُت واقتصدت، وإال فهناك آيات أكثر يف مدح وتعديل.. والثناء على الصحابة تلك آيات بينات (عظيمة).. 
  امسة يف تاريخ الدعوة اإلسالمية.الذين كانوا معه يف املواقف احل ρمن عند املوىل عز وجل.. تشهد بفضل وعدالة مجيع أصحاب النيب 

وانتهاء بفتح املدائن يف بالد  ،األرقم رقم.. ابتداء من دار األرقم بن أيبهؤالء الصحابة؛ انظر املواقف احلامسة ابتداء من دار األ
  فارس. 

جاءت من فوق سبع مسوات.. أن اهللا جل جالله هو الذي  ρ ت والداللة أن عدالة أصحاب النيبمن األمور القطعية الثبو 
  بعد شهادة اهللا عز وجل هلم باخلريية. ρصحابة رسول اهللا  طعن يفزكى الصحابة.. فال يـَُتَصور إلنسان مهما أويت من علم ومعرفة أن يَ 

JJJJJ�ÜãéÊ�Ü×Óji�kÞ_æ�[JJJJJJ�ÙçÏè�^ße…==[� �

  (أولئك هم املؤمنون حقا)، (أولئك هم الصادقون)، (أولئك هم املفلحون)، وأنَت تتكلم فيهم!!ربنا يقول: 

  كيف ذلك؟!!

�[JJJJJJ�äÞ_�Ü×Â�äÞ`Òæ�=JJJJJ�÷� �

  ملاذا أريد البدء ذا احلديث؟!!  ينة، فالشواهد أكثر وأعم.. وسبحان اهللا العظيم!! ال أدر أما يف السُ 

 َال َتُسبوا َأْصَحاِبي. .َال َتُسبوا َأْصَحاِبي"": ρمرتني، يقول "ال تسبوا أصحابي، ال تسبوا أصحابي..." : ρقال رسول اهللا 
سبحان  .]2540: صحيح مسلم – صحيح[ "َأْدَرَك ُمد َأَحِدِهْم َوَال َنِصيَفهُ  َما ،دَُكْم َأنـَْفَق ِمْثَل ُأُحٍد َذَهًباَلْو َأن َأحَ  !نـَْفِسي بَِيِدهِ  فـََوالِذي
  أصحابه! ب عده من يسُ قد علم أنه سيأيت بَ  ،صلى اهللا عليه وسلم - صّل عليه - يم!! كأن رسول اهللا اهللا العظ
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5 مرتبة الصحابة وقدرهم
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يبية والفتح.. فإذا  كان خماطبا به خالد بن الوليد ومن معه.. أقرانه من مسلمة احلد  "ال تسبوا أصحابي"م أن هذا احلديث رغ
.. الـُمـــّد عبارة عن حفنة ممدودة.. عندما تكون اليدان ممدودتني هكذا.. هذا هو الـمـُـّد، (ألجل أن تعلم أن أربعة أمداد هي كان ُمدّْ 

  ).عندما متد يديك ومتلؤهم هكذا ،الرجلملء كفي 

  ذهب من شخص آخر. أفضل من جبل أحد هذا املد.. سبحان اهللا العظيم!! ملء يد من الصحايب

: ملء يديه كال أو توزن باملد، يعين: بــُـقــُـول، يعينتُ  اليت يومعلوم أن املد إمنا يقاس به احلبوب، سبحان اهللا العظيم! احلبوب ه
  أو بُر أو متر.. أفضل من جبل أحد ذهب من غريه. ُرزأذرة أو قمح أو 

سبحان اهللا العظيم!!.. أين حنن جبانب الصحابة؟!! إذا كان مد أحد الصحابة أو نصف مد.. ملء يد واحدة أفضل من 
  !!! مستحيل!!؟؟من بعدهم اهللا الصواب يف الفتوى، ويظفر بهرمهم أحد.. من خالد وأمثاله؟! فكيف جيوز أن حيَ 
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6 مرتبة الصحابة وقدرهم
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صلينا المغرب مع رسول " صلى اهللا عليه وسلم -صل عليه-  "صلينا المغرب مع رسول اهللا"موسى األشعري قال:  عن أيب
 !زلتم ههنا؟! قلنا: يا رسول اهللا ! قال: فجلسنا، فخرج علينا، فقال: ماالعشاء معه ، ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلىρاهللا 

رفع رأسه إلى السماء ف قالقلنا: نجلس حتى نصلي معك العشاء، قال: أحسنتم أو قال: أصبتم، صلينا معك المغرب، ثم 
   .]2531: صحيح مسلم-[صحيح "ما يرفع رأسه إلى السماءموكان كثيرا 

���ì‚{{{{{{{{{{{{{{{{{ñ^Ê�  

(وارفع رأسك) هذه.. مهمة (ال أقوهلا  آاااااااااْه!!.. تعلم هذه الفائدة، تعلم هذه الُسنة، تعلم أن تنظر للسماء.. ارفع رأسك
  اآلن لالختصار)!.. 

  لكن من مدرسة احلياة:

  (ارفع رأسك).. (ارفع رأسك وانظر ألعلى) علو مهة.

  ا.(ارفع رأسك).. ال تكن مكتئبا وال حزينً 

  (ارفع رأسك).. واطلب من ربنا العظيم.

  . وانظر للنجوم وقل سبحان اهللا!!(ارفع رأسك).

  وقل يا رب!! (ارفع رأسك)..

  .57]غافر: [ }َلَخْلُق السَماَواِت َواْألَْرِض َأْكبَـُر ِمْن َخْلِق الناسِ { ا.. انظر لغريك،(ارفع رأسك) وال تكن أنانيً 

  املهم.. فلتأخذ ذه السنة، وارفع رأسك، وانظر إىل السماء.

‚Âçi�^Ú�ð^ÛŠÖ]�îi_�ÝçrßÖ]�kfâƒ�]ƒdÊ==JJ� �

قال: النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى ف .ا يرفع رأسه إلى السماءموكان كثيرا م إلى السماءفرفع رأسه "... 
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7 مرتبة الصحابة وقدرهم

وأنا أمنة ألصحابي فإذا ذهبُت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي " صلى اهللا عليه وسلم -صل عليه-"السماء ما توعد، وأنا
  .]2531: لمصحيح مس-[صحيح أمنة ألمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون"

 ة أصحابه إىل من بعدهم كنسبته إىل أصحابه،سبَ ه نِ سبحان اهللا العظيم!!.. هذا رسول اهللا! صلى اهللا عليه وسلم.. يشب 
وكنسبة النجوم إىل السماء.. هذا التشبيه يعطي من وجوب االهتداء م ما هو نظري اهتدائهم بنبيهم، ونظري  سبحان اهللا العظيم.
  ا من الشر وأسبابه.لألمة وحرزً  ةً جعل بقاء الصحابة بني األمة أمن ρا.. فإن رسول اهللا بالنجوم.. وأيضً  اهتداء أهل األرض

��Ê__�†ŠÓŁéÝ�xjËŁè[��� �

لذلك سيدنا عمر لــما سأل سيدنا حذيفة: أيكم حيفظ حديث رسول اهللا يف الفتنة؟ قال حذيفة: أنا، قال: هاته.. إنك عليه 
 مُيكسر أأفإن بينك وبينها بابا مغلقا، قال: " - الفتنة يعين-  "يا أمير المؤمنين!! ؟مالك ولها"قال:  - يف آخر احلديث -جلريء
 .]144صحيح مسلم: -[صحيح "أبدا!! أن ال يغلق رىأحبل يُكَسر، قال: ذلك ال. قال:  ؟يُفتح

 .]المحتضرون البن أبي الدنيا[(اجلُــَفاة الِغالظ)" وحذيفة نفسه قال يف سياق موته: "احلمد هللا الذي سبق يب الفتنة قادا وُعُلوَجها 

�ğíßÚ_�íe^v’Ö]�íÚúÖ�� �

ا.. ا.. وخطرية جدً لألمة.. هم بالنسبة لألمة كنسبة النجوم للسائر يف البحر. وسبحان اهللا العظيم!! مهمة جدً  فالصحابة أمنةً 
: ه صفحة أدلة وهدايات مثل صفحة البحر وتوازيها.. يعينالبحر.. ربنا جعل ل سفينة يف البحر.. يف يف ين من ميشأا.. وعجيبة جدً 

  يف البحر يهتدي بكتاب أعم مما هو فيه من التيه.. سبحان اهللا العظيم!! يمثل البحر السماء أو أكرب من البحر السماء، فمن ميش

  حايب وأصحايب أمنة ألميت).جعل الصحابة أمنة لألمة، (النجوم أمنة للسماء وأنا أمنة ألص فالرسول عليه الصالة والسالم 

 "خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم"": ρوعن عمران بن حصني قال: قال رسول اهللا  

  .. سبحان اهللا!! ]294/2: حلية األولياء – صحيح ثابت[

ن أفضل أا؛ عندما يقول الرسول .. إذً "يهمالقرن الذي بعثت ف"أميت القرن الذي بعثت فيهم..  يقول: خريُ  ρهذا رسول اهللا 
  .. أمة اإلسالم هم أصحايب هؤالء.. يأتى بعدهم من يقول: أنا خري منهم أو أنا مثلهم!!
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ثالثة القرون ال ؛مث يكثر اخلبث ]2652: صحيح البخاري -[صحيح" م ثم الذين يلونهمقرني ثم الذين يلونه الناس خيرإن "
ا يف قلوب من أذعنوا له، ا قويً ، فاإلسالُم كان يف أول شبابه فتيً - صحبه وسلمصلى اهللا عليه وعلى آله و -ية بشهادة رسول اهللا اخلري 

واتبعوا هداه، ومتسكوا مببادئه، واصطبغوا بصبغته، فكانت العدالة قوية يف نفوسهم شائعة يف آحادهم، حىت إننا نرى الذين وقعوا منهم 
لبثوا أن ساقتهم عزائمهم إىل االعرتاف وطلب احلد.. ليطهروا أنفسهم، سارعوا بالتوبة حيث تاب اهللا عليهم.. سبحان  يف الكبائر ما

  العظيم!.. سبحان رىب العظيم!!امللك!.. سبحان اهللا 

ا فأقم بت ذنبً تقول: طهرين إين أص يصلى اهللا عليه وسلم.. وه - صّل عليه-للرسول  تأيت يعندما تتأمل زانًيا أو زانية وه"
ما فرت اإلميان - ؛ ل اهللا، قد وضعت.. أقم علي احلديا رسو  :تضعه وتأيت به - هذي تسعة شهور- "فاذهبي حتى تلدي"علي حده.. 

صحيح مسلم:  -صحيح[ "؛، وتقول: لقد فطمته يا رسول اهللايده لقمة وتأيت به ويف - سنتان - "حتى تفطميه فأرضعيه اذهبي" ؛- يف قلبها

.. وجتد اآلخر؛ الصحايب يشرب اخلمر حني يريدون سنوات واإلميان يعمل يف قلبها عمله، ما فرتت وال نست وال ضلت ثالث ]1695
  ..]6780: صحيح البخاري-[صحيح "ه يحب اهللا ورسولهأن ، فاواهللا مت علمت إالوهلعنال ت"أن يسبوه أو يلعنوه.. يقول: 

==�Ò_��]� �

هؤالء  "ه يحب اهللا ورسولهأن ، فاواهللا مت علمت إالوهلعنال ت"يؤتى به.. لعنه اهللا.. يشرب اخلمر، ويقولون: ما أكثر ما 
  .اهللا ورسوله هم العصاة فيهم، حىت الزناة وشاريب اخلمر.. حيبون

كعب بن مالك.. وقصته هذه عجب.. عجب من العجب!! عجب عجاب! سيدنا كعب بن مالك يتعرض لضغوط نفسية 
كثري من الناس اليوم بعد أن يتوبوا مع أول   - بعد أن تاب -  ـ..ع ذلك يثبت ويصمم وينطلق يتعرض لــهائلة.. ضغوط عجيبة.. وم

 ت، أّما سيدنا كعب بن مالك كنت دائما أسوق مثاله مع الَعْصرَة الىت تصيب قلب التائب.. ال صدمة يرجع يف كالمه وجيرى ويتفل
   قادمة.ا إىل احللقة البأس لنؤجل هذا الكالم شيئا يسريً 

   ..وأستودعكم اهللا ،أحبكم يف اهللا 

  مع كعب بن مالك انتظروين

  والسالم عليكم ورمحة اهللا.                            


